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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaavaselostus, joka koskee 26. päivänä maaliskuuta 2020 päivättyä
kaavaluonnoskarttaa.
Vireilletulo
Asemakaavan muutos on tullut vireille Padasjoen kunnanhallituksen päätöksellä 15.10.2018 §
128.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.10.-26.11.2018 välisenä aikana.
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo
Asemakaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä __.__.-__.__.2020 välisenä aikana (MRA
62§).
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Asemakaavaehdotus on ollut ehdotuksena nähtävillä __.__.-__.__.2020 välisenä aikana (MRA
65§).
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Padasjoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2020.
Kaava-alueen sijainti
Kullasvuori-Mainiemen suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km Padasjoen keskustasta
pohjoiseen Päijänteen rannalla. Suunnittelualue ulottuu Padasjoen venesatamasta noin 2 km
Saunalahden pohjoisrannalle asti. Alue koskee pääosin rantavyöhykettä. Suunnittelualueella
sijaitsee muun muassa Padasjoen venesatama sekä Mainiemen sahan ympäristö sekä
leirintäalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 53 hehtaaria.
Kaavan tarkoitus
Alueella on voimassa useampia asemakaavoja, joista vanhin on ollut voimassa 15 vuotta.
Asemakaavojen toteutuminen ei ole edennyt toivotulla tahdilla ja tästä syystä Padasjoen
kunta ovat nähneet tarpeelliseksi päivittää alueen maankäyttösuunnitelmia. Asemakaavan
päivityksen tavoitteena on luoda paremmat edellytykset alueen kehittämiselle muun muassa
matkailun näkökulmasta.
Suunnittelualue koskee seuraavia kiinteistöjä (etelästä pohjoiseen):
576-404-9-24

576-404-9-199

576-404-12-2

576-404-12-35

576-404-12-36

576-404-17-6

576-404-17-12

576-404-17-11

576-404-17-14

576-404-17-13

576-404-17-13

576-404-17-4

576-404-17-3

576-404-17-2

576-404-17-1

576-410-7-48

576-410-7-111

576-410-7-110

576-410-7-109

576-410-7-105

576-410-7-106

576-410-7-107

576-410-7-108

576-410-7-103

576-404-9-197
576-404-35-1

576-404-12-2
576-410-7-112

576-410-7-104
Ja osaa kiinteistöistä:
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Suunnittelualueen aluerajaus.
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1

Kaavaprosessin vaiheet
Vireilletulo

KH 15.10.2018 § 128

OAS:n nähtävilläolo

26.10.-26.11.2018

Luonnoksen nähtävilläolo
Yleisötilaisuus
Ehdotuksen nähtävilläolo
Luottamuselinkäsittelyt

1.2

Asemakaavan muutos
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää Kullasvuori-Mainiemen ranta-alueilla voimassa
olevat ja osin vanhentuneet asemakaavat. Kaavaluonnoksessa Laivarannantien varrelle on
osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja tämän yhteyteen yleiset pysäköintialueet
(LP). RM-korttelin osalta korttelia on laajennettu ja osa rakennusoikeudesta on muutettu
korttelille varatulle pysäköintialueelle. Mainiemen sahan eteläpuolelle on osoitettu uusi
erillispientalojen korttelialue (AO). Caravan-alueen rakennusoikeutta on nostettu ja muutettu
alue matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Muilta osin tarkistukset ovat olleet
vähäisiä.

1.3

Toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa heti, kun kaava on saanut lainvoiman.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueelle saavutaan Laivarannantietä pitkin, joka johtaa alueen eteläosassa
sijaitsevalle satama-alueelle. Laivarannantieltä pohjoiseen kulkee Päijänteentie, joka muuttuu
alueen pohjoisosassa Mainiemen sahantieksi ja joka lopulta yhdistyy alueen länsipuolella
kulkevaa Kellosalmentiehen. Päijänteentien länsipuolelle sijoittuvat Tuomasvuoren ja
Kullasvuoren ulkoilualueet. Alueen pohjoisosaan sijoittuu Mainiemen vanha saha sekä Mainiemen
caravan-alue.

2.2

Luonnonympäristö

2.2.1

Maisema

Kaava-alue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan
maisemamaakuntaan ja tarkemmin Päijänteen seudun maisema-alueella. Päijänteen seudun
maisema-aluetta hallitsee Päijänteen järvi, joka ulottuu eteläosan savikkoisilta viljelyalueilta
pohjoispään metsäisiin ja karuihin kallioisiin maisemiin. Seutu on erittäin metsäistä ja soita on
vähän. Harjoitetut elinkeinot ovat olleet monipuolisia, joka on nähtävissä myös maisemakuvassa.
Päijänteen seudun asutuksella on pitkiä historiallisia perinteitä ja alueelta on tehty useita
rautakautisia asuinpaikkalöytöjä.
Päijät-Hämeen maisemaselvityksessä on tarkennettu maisemamaakuntajakoa määrittelemällä ja
rajaamalla Päijät-Hämeen maakunnalliset maisematyypit. Maisemallisessa maakuntajaossa
suunnittelualue kuuluu Etelä-Päijänteen viljelyseudun pohjoisosaan. Maisemakuvassa yhdistyvät
tasapainoisella tavalla rauhallisesti kumpuilevat viljelymaisemat, metsäselänteet ja Päijänteen
vesistömaisemat.
Lähimaisemassa kaava-alueen maisemakuvaa hallitsee mäntymetsämaisema, joka idässä
rajautuu Päijänteeseen. Alueen eteläosaan sijoittuu laivaranta pysäköintialueineen. Vakituinen
asutus ja loma-asutus sijoittuvat pääosin rannan tuntumaan. Uudempaa rakentamista sijoittuu
Päijänteentien länsipuolelle metsärinteille. Tuomasvuori alueen eteläosassa kohoaa ympäristöä
korkeammalle ja sen korkeimmalla kohdalle on sijoitettu näkötorni, josta avautuu upeat näkymät
alueen ympäristöön.

Kuva 2.1 Näkymä näkötornista kaakkoon Laivarannan suuntaan.
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2.2.2

Maa- ja kallioperä

Kaava-alueen korkeimmat kohdat sijoittuvat alueen länsiosiin Kullasvuoren rinteille, jossa
maanpinta kohoaa ylimmillään 95 metriä merenpinnan yläpuolelle. Alavimmat alueet sijoittuvat
ranta-alueille, joissa maanpinta kohoaa 78 metriä merenpinnan yläpuolelle.
Karttatarkastelun perusteella alueen maaperä on pääosin hiekkaa. Laivarannan ympäristössä on
hiekkamoreenia / soramoreenia. Kallioperä koostuu porfyyrisestä granodioriitista.
Kaava-alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita tai
arvokkaita moreenimuodostumia.

Kuva 2.2 Alueen maaperä (GTK).

2.2.3

Vesistöt ja vesitalous

Suunnittelualue sijoittuu Kullasvuoren vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle
(0457601). Alue kuuluu 1-luokkaan, joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää
yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m³/vrk tai yli
viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. Pohjavesialueen rajaus on tarkistettu vuonna 2017 ELYkeskuksen toimesta. Uudella alueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä yhteensä 1 000
m³/vrk. Kullasvuoren pohjaveden vedenottamo sijoittuu Päijänteen ja Päijänteentien väliselle
alueelle.
Kaava-alue sijaitsee Päijänteen rannalla. Kaava-alueella ei sijaitse lampia tai muita pienvesiä.
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Kuva 2.3 Sinisellä näkyy Kullasvuoren pohjavesialue sekä keltaisella ympyrällä vedenottamo.

2.2.4

Kasvillisuus ja luontotyypit

Padasjoki kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaossa eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen ja siinä
vuokkovyöhykkeeseen eli lounaismaahan. Kaavamuutosalue sijoittuu Kullasvuoren itärinteelle
Päijänteen länsirannalle.
Alueelle on laadittu luontoselvitys kesällä 2016 (Kullasvuori-Mainiemen luontoselvitys, Ramboll).
Alueen hallitseva metsätyyppi on kuivahko kangas ja kasvillisuus koostuu harjualueille
tyypillisestä karuhkojen biotooppien lajistosta. Puusto on enimmäkseen järeää, harvaa, hoidettua
männikköä.
2.2.5

Eläimistö

Alueelle on laadittu luontoselvitys kesällä 2016 (Kullasvuori-Mainiemen luontoselvitys, Ramboll).
Selvitetyillä alueilla kasvaa lähinnä järeää männikköä eikä alueilla esiinny liito-oravan
elinympäristöksi soveltuvaa kuusivaltaista metsää. Havaintoja liito-oravasta ei tehty. Suomen
ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmässä on havaintoja liito-oravasta selvitysalueiden
ympäristöstä. Lähimmät havainnot ovat Ala-Ratiasta noin 400 metrin etäisyydeltä sekä Saksalan
kartanon metsästä noin 600 metrin etäisyydeltä selvitysalueista.
Selvitysalueiden linnusto koostuu yleisistä hoidetuissa talousmetsissä pesivistä lajeista.
Selvitysalueiden lähistöllä havaittiin lisäksi järeässä männikössä vaarantuneeksi luokitellun
hömötiaisen ja Suomen erityisvastuulajeihin kuuluvan leppälinnun reviirit sekä Mainiemen
rannassa Suomen erityisvastuulajeihin kuuluvan rantasipin reviiri. Mainiemen rannan
läheisyydessä havaittiin lisäksi kalasteleva, EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu kuikka.
Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmässä on lähialueelle sijoittuvat havainnot
EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittujen kuikan ja harmaapäätikan reviireistä. Kuikan
reviirihavainto on Vähä-Kalainsaaresta ja harmaapäätikan reviirihavainto Saksalan kartanon
alueelta, eivätkä ne siten sijoitu selvitysalueiden välittömään läheisyyteen. Muista
maininnanarvoisista lajeista tietojärjestelmässä on reviirihavaintoja lähialueilta nuolihaukasta ja
pikkutikasta. Näistä yksi nuolihaukan reviiri sijoittuu Kullasvuorelle aivan selvitysalueiden
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läheisyyteen, mutta tieto on melko vanha (vuodelta 1995). Tietojärjestelmässä ei ollut havaintoja
uhanalaisiksi luokitelluista lintulajeista selvitysalueilla tai niiden läheisyydessä.
2.2.6

Luonnonsuojelu

Suunnittelualueella ei sijaitse merkittäviä luontokohteita tai luonnonsuojelualueita.
Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu Päijänteen alueen Natura 2000 – alue (FI0335003). Alueen
koillispuolelle sijoittuva Kalasaari on osa Päijänteen kansallispuistoa (KPU040028).

Kuva 2.4 Lähiympäristön luonnonsuojelualueet.

2.3

Rakennettu ympäristö

2.3.1

Väestön rakenne ja kehitys

Padasjoen kunnassa oli 3 027 asukasta 31.12.2017. Tilastokeskuksen väestöennusteen 2015
mukaan Padasjoen väkiluku vuonna 2030 on 2 694 asukasta ja vuonna 2040 2 563 asukasta.
2.3.2

Yhdyskuntarakenne

Suunnittelualueen eteläosa sekä Kellosalmentien ympäristö on Padasjoen kirkonkylän taajamaaluetta. Lähimmät kaupunkikeskukset Lahti ja Heinola sijaitsevat molemman vajaan 50 km
etäisyydellä.
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Kuva 2.5 Alueen yhdyskuntarakenne 2017.

2.3.3

Asuminen

Päijänteen rannalla sijaitsee kolme asuinrakennusta ja Mainiemen sahantien varrella yksi.
Laivarannantien varrella oleva asuinrakennus on tyhjillään ja kiinteistö on siirtynyt kunnan
omistukseen. Muut kaava-alueelle sijoittuva rakennukset ovat vapaa-ajan käytössä.
2.3.4

Palvelut ja työpaikat

Padasjoen palvelut ja työpaikat ovat keskittyneet pääosin kirkonkylän alueelle. Laivarannasta
löytyy matkailuinfo, kesäravintola sekä kausi- ja vierasvenepaikkoja. Mainiemessä on
matkailuvaunuilijoiden käytössä oleva caravan-alue. Alue on avoinna ympäri vuoden ja käytössä
on 200 auto- ja vaunupaikkaa.
2.3.5

Virkistys

Tuomasvuoren ja Kullasvuoren alueella kulkee valaistut lenkkeily- ja hiihtoreitit sekä
frisbeegolfrata. Tuomasvuoren korkeimmalle kohdalle on rakennettu maisematorni.
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2.3.6

Liikenne

Padasjoen keskusta sijoittuu noin 2 kilometrin etäisyydelle valtatie 24:sta. Valtatieltä saavutaan
Taulutielle ja edelleen Laivarannantielle, joka päättyy Laivarantaan. Kaavamuutosalueen pääkatu
on etelä-pohjois-suuntaisesti kulkeva Päijänteentie, joka yhdistyy Mainiemen sahatien kautta
pohjoisessa Kellosalmentiehen. Alueen sisäistä tonttiliikennettä palvelevat Päijänteen raitti,
Pykäläniementie sekä Rumpinkuja.
Päijänteentien varrella kulkee kevyen liikenteen väylä, joka alueen keskiosassa erkanee
Päijänteentieltä rannan suuntaan. Latusillantien jälkeen kevyen liikenteen väylä siirtyy
Päijänteentien länsipuolelle ja sahan jälkeen se siirtyy takaisin rantaan kohti caravan-aluetta.
Pykäläniementien varrella ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää.
Laivarannantien varrelle sijoittuu kaksi yleistä pysäköintialuetta.
Laivarannantien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on noin 1 050 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja Kellosalmentien 1 080 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva 2.6 Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL). (Liikennevirasto)

2.3.7
2.3.7.1

Rakennettu kulttuuriympäristö
Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt

Kaavamuutosalueen pohjoisosaan sijoittuu Mainiemen sahan maakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö (MARY). Vuonna 1880 perustetun Mainiemen höyrysahan tuotantorakennukset
uusittiin vuonna 1910 sattuneen tulipalon jälkeen. Entistä teollisuusaluetta hallitsee
alkuperäisellään säilynyt saharakennus ja tiilinen voima-asema savupiippuineen. Rannassa on
säilynyt sahan entinen kuivaamo ja höyläämö. Sahan lännenpuoleisessa rinteessä sijaitsee 1880luvullla rakennettu niin sanottu valkoinen pytinki, jossa oli sahan konttori ja isännöitsijän asuinto.
Saha-alueella sijaitsee lisäksi sahan uusi konttori ja isännöitsijän asuinrakennus 1920-luvulta.
Harjun itärinteessä on joitakin työväenasuntoja sekä tallipytinki aittoineen. Sahan entinen
lautatarha on asuntovaunualueena.
Satama-alue kuuluu laajaan Kirkonkylän maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön
(MARY). Kirkkojoen ympärille, Päijänteen ja Kirkkolammen väliselle kannakselle rakentunut
kirkonkylä on säilyttänyt toiminnallisesti ja ajallisesti kerroksellisen selkeän rakenteensa.
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Kuva 2.7 Kulttuuriympäristön arvot.

2.3.7.2

Rakennusinventointi 2006

Padasjoelle on laadittu rakennusinventointi vuonna 2006 (Hämeen ympäristökeskus, Teija
Ahola).
Mainiemen kylä ja saha (kartalla nro 51) on määritelty alueena, jolla tulee säilyttää alueen
mittakaava ja rakennustapa. Mainiemen kyläasutus käsittää sahan ympäristöön syntyneen
pientaloasutuksen harjun länsipuoleisella rinteellä ja Kellosalmentien varressa. Suurin osa
rakennuksista on 1940–1950-luvuilta, mutta joukossa on myös tätä vanhempaa hirsistä
asuinrakennusta. Vesistöjen väliin jäävän harjun ja sen länsipuolelle raivattujen viljelysten jyrkkä
kontrasti tekee Mainiemestä vaikuttavan maisemallisen solmukohdan. Tätä maisemarakennetta
korostaa teihin tukeutuva ja rinnesijaintinen pientaloasutus.
Suunnittelualueen eteläosaan sijoittuva Hietarannan alue (kartalla nro 4) on määritelty alueena,
joka on dokumentoitu lähinnä rakentamisen ohjauksen lähtöaineistoksi. Päijänteellä
höyrylaivaliikenne alkoi 1800-luvun puolivälin jälkeen. Padasjoen kirkonkylän laivalaituri
rakennettiin Hietarantaan. Laivarannan lähelle syntyi tilattomien ja kalastajien asuinalue.
Laivalaituri on kehittynyt pienvenesatamaksi, missä vanhimman kahvilarakennuksen lisäksi on
veneilijöitä palvelevia huoltorakennuksia, uudet paikoitusalueet ja tiet. Saksalan kartanon maille
syntynyt Hietarannan mäkitupalaisalue käsittää tänä päivänä ajallisesti kerroksellisen
pientalokannan. Viimeiset pienet mittakaavan rakennukset kertovat vielä kalastajien ja kartanon
työväen asuttaman alueen historiallisesta luonteesta.
Inventoinnissa mainittu Padasjoen suojeluskunnan toimitalo (kartalla nro 9) on purettu.
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Kuva 2.8 Kaava-alueen arvokkaat rakennuskohteet ja – alueet. (Padasjoen rakennusinventointi 2006)

2.3.7.3

Rakennusinventoinnin päivitys 2018

Tämän kaavatyön yhteydessä on laadittu Mainiemen entisen höyrysahan rakennusinventoinnin
päivitys. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä (Liite 2). Aikaisempi inventointi Mainiemen
vanhan höyrysahan rakennusperinneselvitys on vuodelta 1986.
Inventoinnin pohjalta Mainiemen entisen sahan rakennuksista useimmilla todettiin olevan
rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia arvoja. Inventoinnin perusteella
huomionarvoisimmat rakennukset kaavamuutosalueella ovat saharakennus ja voimalaitos,
työväenasuntola Tallipytinki ja Valkoinen pytinki sekä sauna- ja kuivaamorakennus.

Kuva 2.9 Mainiemen sahahistoriaan liittyvät rakennukset. (Rakennusinventoinnin päivitys 2018)
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Kuva 2.10 Vasemmalla saharakennus ja oikealla voimalaitos. (Rakennusinventoinnin päivitys 2018)

Kuva 2.11 Vasemmalla työväenasuntola ”Tallipytinki” ja oikealla valkoinen pytinki.
(Rakennusinventoinnin päivitys 2018)

Kuva 2.12 Sauna- ja kuivaamorakennus. (Rakennusinventoinnin päivitys 2018)

2.3.7.4

Muinaisjäännökset

Päijänteentien varrelle sijoittuu Leirintäalueen kivikautinen asuinpaikka (576010005).
Kaavoituksen ja muiden maankäyttösuunnitelmien vuoksi alueella on tehty koekaivaus vuonna
1999 sekä muita kaivauksia vuosina 2001, 2002, 2006, 2007 ja 2013.
Leirintäalueen asuinpaikka on tuhansia vuosia käytössä ollut, pesäkkeinen asuinpaikka-alue,
jonka käyttö vaikuttaa suurelta osin koostuneen lyhytaikaisista vierailuista pikimminkin kuin
pitkäaikaisesta asutuksesta. Tämän vuoksi kohteen maaperään jääneet asutuksen jäljet ovat
sporadisia ja löytömäärät moniin pitkäaikaisiin asuinpaikkoihin verrattuna verraten pieniä. Ottaen
huomioon asuinpaikan sijainnin suojattomalla, itään päin Päijänteen selälle aukeavalla rannalla,
voidaan esittää asutuksen ajoittuneen todennäköisemmin lämpimään vuodenaikaan. Vähäisen
luuaineiston perusteella kalastus on näytellyt asuinpaikan käytössä tärkeää roolia.
Vuoden 2013 tutkimuksessa todetaan, että Leirintäalueen asuinpaikan materiaalia on
todennäköisesti jäljellä enää pienialaisia esiintymiä.
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Kuva 2.13 Leirintäalueen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Päijänteentien itäpuolella
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2.3.8

Tekninen huolto

Alue on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Päijänteentien varrelle sijoittuu Kullasvuoren
pohjaveden vedenottamo. Laivarannantien, Päijänteentien, Kullasvuorenkujan, Latusillantien ja –
kujan sekä Miilunrannantien suuntaisesti kulkee Telian kuparikaapeleita. Valokuitukaapeli kulkee
Kellosalmentien suuntaisesti.

Kuva 2.14 Sinisellä on osoitettu vesijohtolinjat, punaisella viemärilinjat ja vihreällä
hulevesiviemärilinjat.
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2.3.9

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Mainiemen entisen sahan alueella on tutkittu maaperän pilaantuneisuutta Insinööritoimisto Paavo
Ristola Oy:n toimesta vuosina 1999 ja 2000. Vuonna 2011 on tehty Rambollin toimesta
pilaantuneisuustutkimus, jossa tutkimusalueena oli voimassa olevan asemakaavan mukainen
kortteli 160 (KTY-1) sekä sen viereen sijoittuva venesatama-alue (LV-2).
Koekuopissa KK5 ja KK6 havaittiin matala öljyhiilivetypitoisuus. Öljyhiilivedyt olivat pääasiassa
raskaita jakeita, joiden molempien pitoisuus alitti alemman ohjearvopitoisuuden. Koekuopassa
KK4 havaittiin kynnysarvon ylittävä lyijypitoisuus, joka kuitenkin alitti alemman ohjearvon.
Aikaisemmissa tutkimuksissa nykyisen tutkimusalueen ulkopuolella on havaittu pilaantumista
öljyhiilivedyillä KK1:n ja KK2:n pohjoispuolella. Tutkituissa koekuopissa KK1…KK3 ei havaittu
varsinaista pilaantumista. Koekuopista tehdyssä kokoomanäytteessä havaittiin pieni dioksiini- ja
furaanipitoisuus, joka oli kynnysarvotasolla.
Koekuopissa KK2, KK3, KK4, KK5, KK7 ja KK8 havaittiin täyttöä, joka pääasiassa koostui mm.
puupurusta ja -lastuista, laudoista ja ripoista. KK5:ssä oli lisäksi vähäinen määrä tiiliä ja
metallijätettä. Runsain puuaineksesta koostuva täyttö oli koekuopissa KK2, KK3 ja KK8.
Aluetta ei tehdyissä tutkimuksissa havaittu haitta-aineiden pitoisuuksien perusteella
pilaantuneeksi. Maaperässä on kuitenkin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jotka tulee ottaa
huomioon maankäytön muuttuessa tai maata kaivettaessa.

Kuva 2.15 Pilaantuneisuustutkimuksen tutkimuskartta. (Pilaantuneisuustutkimus 2011)
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2.3.10 Maanomistus

Kaavamuutosalue on sekä kunnan että yksityisessä omistuksessa.

Kuva 2.16 Kaava-alueen yksityisessä omistuksessa olevat alueet on osoitettu violetilla rasterilla.
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2.4

Suunnittelutilanne

2.4.1

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019. Maakuntakaava 2006 on
kumottu uuden kaavan tullessa voimaan.
Maakuntakaavassa kaava-alue sisältyy matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen
(mv8, Kullasvuori-Mainiemi-Saksalan kehittämisen kohdealue). Aluekohtaisten
suunnittelumääräysten mukaan aluetta kehitetään Kullasvuori-Mainiemi-Saksalan matkailun ja
virkistyksen sekä kylpylätoiminnan mahdollistamisen pohjalta. Lisäksi alue sijoittuu tärkeälle
vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv135, Kullasvuori).
Laivaranta on osoitettu satama-alueena raskaalle liikenteelle (LVr3, Padasjoen laivasatama).
Mainiemen alue on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
maakunnallisesti arvokkaana alueena. Päijänteentien varrelle sijoittuu yksi muinaismuistokohde.

Kuva 2.17 Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2014, jossa suunnittelualue näkyy punaisella rajattuna.
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2.4.2

Yleiskaava

Alueella on voimassa Kirkonkylän osayleiskaava, jonka Padasjoen kunnanvaltuusto on
hyväksynyt 14.11.2011 § 22.
Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät ja
määräykset:
PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE
Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu pääasiassa asemakaavoitettavaksi.
MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa matkailua tai lomailua palveleville toiminnoille.
Alueelle saa rakentaa matkailua ja lomailua sekä niihin liittyvää toimintaa varten
tarpeellisia rakennuksia, rakenteita ja laitteita.
YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ AIHEUTTAMATTOMIEN TEOLLISUUSRAKENNUSTEN ALUE
Alue on asemakaavoitettu tai tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa, rakentamisessa ja muussa
maankäytössä tulee huomioida alueen pohjavesiarvot.
Alueen rakennusten peruskorjaamisessa ja uudisrakentamisessa tulee huomioida
alueen arvokas ympäristökokonaisuus.
SATAMA-ALUE

VENEVALKAMA

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE

VESIALUE

YHDYSTIE
KOKOOJAKATU/KOKOOJATIE
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI
KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE
TÄRKEÄ 1.LUOKAN POHJAVESIALUE
Alueella on kiinnitettävä huomiota pohjaveden suojeluun. Alueella tapahtuva
toiminta ei saa aiheuttaa YSL 7 §:n ja 8 §:n mukaista maaperän eikä pohjaveden
pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja.
MAISEMALLISESTI MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS ALUE
Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt. Alueella tulee uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen sopeuttaa
taajamakuvaan ja ympäröivään rakennuskantaan.
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Kuva 2.18 Ote yleiskaavojen yhdistelmästä, jossa suunnittelualue näkyy punaisella rajattuna.
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2.4.3

Asemakaava

Kaavamuutosalueella on voimassa seuraavat asemakaavat:
-

Kullasvuori-Mainiemen asemakaava (nro 32), joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa
25.6.2018 § 9

-

Venesatama-alueen asemakaavamuutos (nro 29), joka on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 14.11.2011 § 21

-

Kullasvuori-Mainiemen asemakaava (nro 26), joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa
5.3.2001 § 26

-

Kirkonkylän pohjoisosan rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos (nro 22), joka on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.8.1992 § 34

Voimassa olevissa asemakaavoissa suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät ja
määräykset:
LÄHIVIRKISTYSALUE.
UIMARANTA-ALUE
Alueelle saa rakentaa uimarantakäyttöön liittyvän huoltorakennuksen, uimakoppeja
ja rakenteita kerrosalaltaan yhteensä enintään 150 k-m2.
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE
MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Alueelle saa rakentaa hotelli-, kylpylä-, ravintola-, näyttely-, liike- ja myymälätiloja.
MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
Alueelle saa rakentaa majoitu-, ravintola-, liike- ja myymälätiloja, saunoja sekä
matkailua palvelevia muita rakennuksia ja rakennelmia.
MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
Alueelle saa rakentaa majoitus-, ravintola-, näyttely-, liike- ja myymälätiloja.
ASUNTOVAUNUALUE
Alueelle saa rakentaa majoitus- ja huoltorakennuksia, alueen käyttötarkoitukseen
liittyviä rakennuksia kuten mökkejä, saunoja ja rakenteita. Korttelialueella on
sallittu pääkäyttötarkoitukseen liittyvä telttailu.
TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN
LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA
Alueelle saadaan sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen soveltuvia työ-, kevytteollisuus-,
myymälä- ja näyttelytiloja. uudisrakentamisen tulee sopeutua alueen historialliseen
ja maisemalliseen arvoon. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa
ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai
muuta häiriötä. Toiminnan melutaso ei saa ylittää korttelialueen rajalla 55 db(a).
TOIMITILARAKENNUSTEN JA MUSEON KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA
TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.
Alueelle saadaan sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen soveltuvia työ-, kevytteollisuus-,
myymälä- ja näyttelytiloja. Uudisrakentamisen tulee sopeutua alueen historialliseen
ja maisemalliseen arvoon. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa
ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai
muuta häiriötä. Toiminnan melutaso ei saa ylittää korttelialueen rajalla 55 dB(A).
PYSÄKÖINTIALUE.
Alue on tarkoitettu RM-korttelia varten.
VENESATAMA
Alueelle saa rakentaa uima- ja venelaitureita sekä tarpeellisia rakenteita.
VENESATAMA
Alueelle saa rakentaa venesatamakäyttöä varten tarpeellisen huoltorakennuksen,
jonka enimmäiskerrosala on 100 km2.
VENESATAMA
Alueelle saa rakentaa veneiden säilytystä ja huoltotoimintaa palvelevia rakennuksia
sekä myymälätiloja kerrosalaltaan yhteensä enintään 400 k-m2. Rakennusten tulee
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olla ympäristön rakennuskantaan sopeutuvia.
SATAMA-ALUE
Alueelle saa rakentaa satamapalveluihin liittyviä rakennuksia ja rakenteita,
myymälätiloja sekä kalasataman erikseen vaatimia rakennuksia ja rakenteita.
VESIALUE.
POHJAVEDEN MUODOSTUMISTALUE.
Pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat toimenpiteet alueella on kielletty. Alueella
ei saa varastoida pohjavettä pilaavia aineita. Jäteveden maaperäkäsittely on
kielletty. Jätevedet on johdettava yleiseen viemäriin. Rakentaminen, ojitukset ja
maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä
muutoksia pohjaveden korkeuteen.
POHJAVEDENOTTAMON SUOJA-ALUE.
Alueella olevat pysäköinti- ja katualueet, ajoneuvojen tieyhteydet ja parkkipaikat
tulee päällystää ja kyseisten alueiden sadevedet johtaa sadevesijärjestelmällä
pohjavesialueen ulkopuolelle siitä erikseen tehtävän kunnassa hyväksytettävän
suunnitelman mukaisesti. Alueella on voimassa pv-merkinnän määräykset. Alueelle
on laadittava pohjaveden tarkkailusuunnitelma ja suojelusuunnitelma.
ALUE, JONKA RAKENTAMISESSA JA KÄYTÖSSÄ TULEE POHJAVESIEN SUOJELUUN
KIINNITTÄÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA.
Alueella on voimassa pv- ja pv-s-merkinnän määräykset.
SÄILYTETTÄVÄ RAKENNUS TAI RAKENNE, JOTA EI SAA PURKAA
Siinä tehtävät muutos- ja korjaustyöt on tehtävä niin, että kohteen
kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
HISTORIALLISESTI ARVOKAS RAKENNUS, JOTA EI SAA PURKAA, ENNEN KUIN
TILALLE TULEVALLE VASTAAVALLE UUDISRAKENNUKSELLE ON SAATU
RAKENNUSLUPA.
ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE RAUHOITETTU KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS
Ennen alueen käyttöönottoa alueella tulee tehdä muinaismuistolain 1.§:n mukaiset
tutkimukset.
VESIALUEENA SÄILYTETTÄVÄ VENESATAMA-ALUEEN OSA, JOLLE SAADAAN
SIJOITTAA VENELAITUREITA.
HELIKOPTERIN LASKEUTUMISPAIKAN RAKENNUSALA
HELIKOPTERIKENTÄN LÄHESTYMISSEKTORI
Alueelle ei saa sijoittaa helikopteritoimintaa häiritseviä rakenteita, laitureita, veneitä
tai muita toimintoja.
MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.
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Kuva 2.19 Ote asemakaavojen yhdistelmästä, jossa suunnittelualue näkyy punaisella rajattuna.
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2.4.4

Rakennusjärjestys

Padasjoen rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 5.3.2012 § 1.
2.4.5

Pohjakartta

Alueen 10.5.2001 hyväksyttyä pohjakarttaa on täydennetty 2.2.2017 tehdyin maastomittauksin.
2.4.6

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Kullasvuori-Mainiemen alueelle on laadittu vuonna 2004 korttelisuunnitelma (Arkkitehtitoimisto
Tapani Vuorinen Oy 7.12.2004). Korttelisuunnitelma käsittää jokaisen korttelin asemapiirroksen
sekä havainne- ja leikkauskuvia alueen suositeltavasta rakentamistavasta. Kaavamuutosalueelle
on laadittu korttelisuunnitelma alueen pohjoisosan 161 RM-2 kortteliin.
Korttelisuunnitelman tueksi vuonna 2005 laadittiin korttelikohtaiset rakentamisohjeet
(Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy ja Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy 18.5.2005), joita
voimassa olevan asemakaavan mukaan tulee noudattaa. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää
rakennustapaohjeiden noudattamista.

Kuva 2.20 Korttelisuunnitelma kaava-alueen pohjoisosan 161 RM-2 kortteliin. Ruskealla on osoitettu
nykyiset rakennukset ja punaisella uudet rakennukset. (Korttelisuunnitelma 2004)

2.4.7

Alueelle laadintavaiheessa tai aikaisemmin tehdyt selvitykset

Ennen tätä asemakaavatyötä alueelle on laadittu seuraavat selvitykset:
-

Kullasvuori-Mainiemi yleissuunnitelma 1999

-

Mainiemen maaperän likaantuneisuutta on tutkittu vuosina 1995, 1999 ja edelleen
vuonna 2000. Maaperän puhdistussuunnitelma on laadittu vuonna 2000.

-

Mainiemen entinen saha-alue, Pilaantuneisuustutkimukset. Ramboll. 2011.

-

Sahan alueelta on tehty rakennettavuustutkimus vuonna 1999.

-

Kullasvuori-Mainiemi alueen matkailullinen kehittäminen. Etelä-Suomen Matkailun kehitys
Oy. 2000.

-

Padasjoki Leirintäalue. Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus. Simo Vanhatalo. 1999.

-

Padasjoki Leirintäalue. Kaivaus 2001. Museovirasto. Nina Strandberg.

-

Padasjoki Leirintäalue. Kivikautisen asuinpaikan kaivaus. Museovirasto. Nina Strandberg.
2002.

-

Padasjoki Leirintäalue. Kertomus kaivauksesta. Museovirasto. Kirsi Luoto. 2006.

-

Padasjoki Leirintäalue. Kivikautisen asuinpaikan kaivaus. Museovirasto. Taisto
Karjalainen. 2007.

-

Padasjoki Leirintäalue. Raportti kivikautisen asuinpaikan kaivauksesta. Paula Kouki. 2014.

Tätä asemakaavatyötä varten on laadittu Mainiemen entisen höyrysahan rakennusinventoinnin
päivitys. Selvitys on tämän selostuksen liitteenä 2.
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3.

SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Alueella on voimassa neljä asemakaavaa, joista vanhin on miltei 30 vuotta vanha.
Asemakaavojen toteutuminen ei ole edennyt toivotulla tahdilla ja tästä syystä Padasjoen kunta
ovat nähneet tarpeelliseksi päivittää alueen maankäyttösuunnitelmia. Asemakaavan päivityksen
tavoitteena on luoda paremmat edellytykset alueen kehittämiselle muun muassa matkailun
näkökulmasta.

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavamuutoksen vireilletulosta on päätetty Padasjoen kunnanhallituksessa 15.10.2018 § 128.

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumisja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä (Liite 1).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.10.-26.11.2018 MRL § 63:n
mukaisesti.

3.4

Asemakaavan tavoitteet

3.4.1

Kunnan asettamat tavoitteet

Asemakaavamuutoksen aloituspalaverissa 5.10.2018 käytiin läpi kunnan kaavatyölle asettamat
tavoitteet, jotka jakautuvat kortteleittain seuraavasti:
-

Caravan-kortteli (161): RV-korttelialue toimii caravan-alueena ja on vuokralla. Ei
muutostarpeita. RM-2-korttelialueelle selvitetään omarantaisten tonttien mahdollisuutta.

-

LV-2 (kortteli 160): Selvitetään omarantaisten tonttien mahdollisuutta. Mahdollisesti
myös vakinaisen asumisen mahdollisuutta. Suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa
huomioon riittävä viheralueiden määrä ranta-alueilla.

-

KTY-kortteli 159-160: Kortteli 159 ja korttelin 160 tontit 1 ja 2 ovat työ- ja
varastokäytössä. Korttelin 160 tontti 3 on rakentamaton. Tontti 4 on työ- ja
varastokäytön lisäksi osin vakituisessa asuinkäytössä. Kortteleissa on yhteensä kolme
suojeltua rakennusta, jotka ovat kunnan näkemyksen mukaan huonossa kunnossa.
Alueelle laaditaan rakennusinventoinnin päivitys, jonka jälkeen selvitetään kortteleiden
jatkokäyttö.

-

Kylpylätontti (kortteli 144): Ei muutostarpeita.

-

RM-4 (kortteli 10): Alueen eteläosassa on ulkorakennuksia ja leikkipaikka. Rannassa on
kyläyhdistyksen käytössä oleva epävirallinen uimapaikka. Sijainniltaan sataman
läheisyydessä alue olisi oivallinen paikka uimarannalle. Tavoitteena on mahdollistaa
alueella pienimuotoinen majoitustoiminta. Nykyinen tonttijako säilytetään.

-

Uimaranta (VV-alue): Voimassa olevassa asemakaavassa uimaranta on osoitettu VValueelle. Kunnan näkemyksen mukaan vanhan sahan läheisyydestä johtuen aluetta on
hankala muuttaa uimarantakäyttöön. Tutkitaan merkinnän poistamista kaavasta.

Suunnittelutyön edetessä caravan-korttelin ja kylpylätontin osalta on noussut pieniä
muutostarpeita. Lisäksi Laivarannantien varrelle on tavoitteena osoittaa uusia asuinkerrostalojen
korttelialue (AK) sekä suunnitella yleiset pysäköintialueet (LP) uudelleen. Kunta on saanut
omistukseen lisämaata Laivarannantien varrelta (kortteli 9, tontti 1).
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3.4.2

Osallisten tavoitteet

RM-korttelin 144 sekä siihen liittyvät pysäköintialueet (LP-1) alueet ovat yksityisessä
omistuksessa. Maanomistajan tavoitteena on rakentaa alueelle hotelli, luontokeskus ja
maisemaravintola. Kaavatyön edetessä maanomistaja on esittänyt Päijänteentien
rannanpuoleisen pysäköintialueen (LP-1) muuttamista RM-kortteliksi ja osan rakennusoikeudesta
siirrettäväksi tänne.
3.5

Kaavaluonnos
Asemakaavan muutos noudattelee päälinjoiltaan voimassa olevaa asemakaavaa.
Voimassa olevaan asemakaavan on tehty seuraavat muutokset:
-

3.6

Laivarannantien varren pysäköintialueet (LP) on järjestelty uudelleen. Laivarannantien ja
Kullasvuorentien kulmaukseen on osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK).
Laivarannassa satama-aluetta (SL) on laajennettu RM-korttelialueelle satama-alueen
pysäköintijärjestelyjen toimivuuden parantamiseksi.
Kylpyläkortteliin 144 liittyvä pysäköintialue (LP) on muutettu RM-korttelialueeksi ja osa
rakennusoikeudesta siirretty tälle alueelle.
Mainiemen sahan eteläpuolelle on osoitettu uusi erillispientalojen korttelialue (AO), jossa
kolme tonttia.
KTY-kortteleita on tarkistettu suojelumerkintöjen osalta.
Caravan-alueen korttelimerkintä on muutettu asuntovaunualueesta (RV) matkailua
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Rakennusoikeutta on nostettu 2 000
kerrosalaneliömetristä 4 000 kerrosalanelilömetriin.
Muilta osin voimassa olevaan asemakaavan on tehty vähäisiä tarkistuksia.

Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet
Täydennetään kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen.

3.7

Kaavaluonnokseen tehdyt muutokset
Täydennetään kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen.

3.8

Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
Täydennetään kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.

3.9

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset
Täydennetään kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen.
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Kuva 3.1 Kaavaluonnos 26.3.2020.
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4.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

1.1

Kaavan rakenne

4.1.1

Aluevaraukset

4.1.1.1

Asuinrakennusten korttelialueet

Laivarannantien varrelle on osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Korttelin pinta-ala
on 3 676 m² ja rakennusoikeutta on 1 200 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on 4. Ajo tontille
tapahtuu Kullasvuorentien kautta.
Asuinrakennusten korttelialueen (AO) merkinnällä on osoitettu voimassa olevan asemakaavan
mukaiset viisi tonttia Päijänteen rannalla. Korttelirajauksiin, rakennusoikeuksiin tai
rakennusalojen rajoihin ei ole tehty muutoksia.
Mainiemen sahan eteläpuolelle on osoitettu kolme uutta AO-tonttia, joilla kullakin
rakennusoikeutta 200 k-m². Yleismääräysten mukaan uusilla AO-korttelialueilla maaperän tila
tulee tutkia ennen rakentamiseen ryhtymistä. Alueen pinta-ala on 4 365 m².
Rakentamista ohjataan yleisillä määräyksillä (ks. 4.1.5 Yleiset määräykset).
Erillispientalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

4.1.1.2

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet

Mainiemen sahan alueella on kaksi toimitila-, matkailu- ja asuinrakennusten korttelialuetta, jolla
alueen kulttuurihistorialliset arvot tulee ottaa huomioon (KTY-1). Korttelialuerajauksiin tai
rakennusoikeuksiin ei ole tehty muutoksia. Rakennusalojen rajoihin on tehty pieniä tarkistuksia ja
aluetta koskevia suojelumääräyksiä on tarkistettu.
Rakentamista ohjataan yleisillä määräyksillä (ks. 4.1.5 Yleiset määräykset).
Toimitila-, matkailu- ja asuinrakennusten korttelialue, jolla alueen
kulttuurihistorialliset arvot tulee ottaa huomioon. Alueelle saa sijoittaa

pääkäyttötarkoitukseen soveltuvia työ-, kevytteollisuus-, myymälä-, ravintola, majoitus- ja näyttelytiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka
aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta
liikennettä tai muuta häiriötä. Toiminnan melutaso ei saa ylittää korttelialueen
rajalla 55 dB(A). Alueella sallitaan asuintiloja 30 % kunkin tontin
kokonaiskerrosalasta.
4.1.1.3

Loma- ja matkailualueet

Laivarannan yhteydessä on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM). Korttelin
sataman puoleista rajausta on tarkistettu. Rakennusoikeuksiin tai rakennusalojen rajauksiin ei ole
tehty muutoksia.
Kortteliin 144 kuuluva pysäköintialue on muutettu osaksi matkailua palvelevien rakennusten
korttelialuetta (RM). Osa rakennusoikeudesta on siirretty uudelle RM-alueelle.
Caravan-alueen matkailuvaunualue (RV) on muutettu matkailua palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (RM). Rakennusoikeutta on nostettu 2 000 kerrosalaneliömetristä 4 000
kerrosalaneliömetriin.
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Kaava-alueen pohjoisosan matkailua palvelevien rakennusten korttelialue on muutettu lomaasuntojen korttelialueeksi (RA). Kortteli on jaettu kolmeen tonttiin. Voimassa olevan
asemakaavan mukainen rakennusoikeus on jaettu kolmen tontin kesken.
Rakentamista ohjataan yleisillä määräyksillä (ks. 4.1.5 Yleiset määräykset).
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

Loma-asuntojen korttelialue.

4.1.1.4

Virkistysalueet

Kaavamuutosalueella on 6 virkistysaluetta (VL) sekä yksi yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue, joka
on tarkoitettu takamaaston RA-kortteleiden käyttöä varten (VL-yk).
VL-yk – alueelle sijoittuu kolme saunarakennusten rakennusalaa (sa-1, sa-2 ja sa-3).
Määräyksissä on osoitettu mille korttelille kukin rakennusala on tarkoitettu ja minkäverran
kullakin rakennusalalla on rakennusoikeutta. Rakennusoikeutta saunoilla on yhteensä 300 km²Kulku saunoille tapahtuu virkistysalueen läpi kulkevan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun
kadun/tien kautta. Huoltoajo on sallittu.
Mainiemen sahan eteläpuolella oleva uimaranta-alue (VV) on muutettu lähivirkistysalueeksi (VL).
Yleisesti virkistysalueiden aluerajauksissa on tehty vähäisiä korttelirajamuutoksia.
Lähivirkistysalue.

Yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue, joka on tarkoitettu takamaaston RAkortteleiden käyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa kortteleiden yhteiskäyttöisiä

saunarakennuksia kerrosalaltaan yhteensä enintään 300 k-m².
4.1.1.5

Liikennealueet

Laivarannan satama-alue on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti satama-alueena
(LS). Aluetta on hieman laajennettu viereiselle RM-alueelle.
Laivarannantien varrella on kaksi yleistä pysäköintialuetta (LP), jotka on tarkoitettu rantaalueiden yleistä käyttöä varten. Pysäköintialueiden aluerajauksiin on tehty pieniä muutoksia.
Yleisten pysäköintialueiden pinta-ala on yhteensä 10 215 m².
RM-korttelin 144 yhteydessä on kyseistä korttelia varten osoitettu pysäköintialue (LP-1).
Korttelin yhteydessä on myös venesatama-alue (LV), jolle saa rakentaa uima- ja venelaitureita
sekä tarpeellisia rakenteita.
Mainiemen sahan eteläpuolella on pieni venesatama-alue (VL). Aluetta on pienennetty voimassa
olevasta asemakaavasta kunnan tavoitteiden mukaisesti.
Caravan-alueen pohjoispuolella on alueen kolmas venesatama-alue (VL-1). Tälle alueelle saa
rakentaa venesatamakäyttöä varten tarpeellisen huoltorakennuksen, jonka enimmäiskerrosala on
100 k-m². Korttelin pysäköintialueen rajausta on tarkistettu.
Satama-alue. Alueelle saa rakentaa satamapalveluihin liittyviä rakennuksia ja
rakenteita, myymälätiloja sekä kalasataman erikseen vaatimia rakennuksia ja
rakenteita.
Venesatama. Alueelle saa rakentaa uima- ja venelaitureita sekä tarpeellisia rakenteita.
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Venesatama. Alueelle saa rakentaa venesatamakäyttöä varten tarpeellisen
huoltorakennuksen, jonka enimmäiskerrosala on 100 km².
Yleinen pysäköintialue.

Pysäköintialue. Alue on tarkoitettu tilaa 17:13 varten.

4.1.2

Erityisalueet

Kaava-alueella on kaksi erityisaluetta ja ne sijaitsevat Päijänteenraitin varrella. Aluerajaukset
ovat voimassa olevan asemakaavan mukaiset.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

4.1.3

Vesialueet
Vesialue.

4.1.4

Yleiset määräykset

-

-

-

-

4.1.5

Rakentamisessa tulee varautua radonin torjuntaan.
Alueella syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä tonteilla. Rakennusluvan
yhteydessä tulee esittää selvitys hulevesien käsittelystä tontilla.
Korttelialueiden julkisivujen ja piha-alueiden rakentamisessa tulee soveltuvin osin
noudattaa kunnan hyväksymiä rakennustapaohjeita (18.5.2005).
Alueen suunnittelussa on huomioitava alueen maisema-arvot ja alueen yhtenäinen
rakennustapa. Nykyistä puustoa, kivikkoja ja luonnonmaastoa tulee säilyttää
mahdollisimman paljon. Maisemakuvaa muuttavia täyttöjä tai leikkauksia ei sallita, vaan
rakentaminen tulee sovittaa maastonmuotojen mukaan. Rakennuspaikalla olevat
siirtolohkareet tulee hyödyntää pihojen maisemoinnissa. Nurmetuksia tulee välttää ja
maisemoida ympäristö alueen luontaista kenttäkerrosta siirtämällä ja
luonnonkiviryhmillä.
Rakennusten istuttamisessa maastoon ja rinteeseen tulee käyttää rakennuspaikalla olevia
kiviä. Yli 1,2 m korkeita sokkeleita ei sallita. Korkeimmissa sokkelipinnoissa
julkisivulaudoitusta on tuotava alaspäin.
Autopaikkojen vähimmäismäärät:
o RM- ja RA-korttelialueilla 1 ap / 85 k-m²
o AO-korttelialueilla 2 ap / asunto
o KTY-korttelialueilla 1 ap / 100 k-m²
Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metri vesistön ylävesirajaa
(Päijänne 79,41m) korkeammalla.
Rantaan rajoittuvissa AO-kortteleissa saa rakentaa kerrosalaltaan 20 m²:n suuruisen
saunarakennuksen rakennusalan ulkopuolelle vähintään 15 m:n etäisyydelle
rantaviivasta.
Uusilla AO-korttelialueilla maaperän tila tulee tutkia ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Nimistö

Asemakaavan muutoksella ei muodostu uutta nimistöä.
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5.

KAAVAN VAIKUTUKSET
Asemakaavan muutoksen vaikutuksia on verrattu voimassa olevaan asemakaavaan, eli
tilanteeseen, jossa ympäristö olisi rakentunut täysimääräisesti voimassa olevan asemakaavan
mukaisesti.

5.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen.
Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna loma- ja matkailualueiden (RM ja RA),
liikennealueiden (LP) ja virkistysalueiden (VL ja VU) aluerajat ja rakennusoikeudet ovat säilyneet
pääosin muuttumattomina. Laivarannantien varrelle on osoitettu uusi asuinkerrostalojen
korttelialue (AK), jonka rakennusoikeus on 1 200 k-m² ja Päijänteentien varrelle uusi
erillispientalojen korttelialue (AO), jonka rakennusoikeus on yhteensä 600 k-m² Caravan-alueen
matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen (RM) rakennusoikeutta on nostettu 2 000 km²:n verran. Koko kaava-alueen rakennusoikeus nousee siis yhteensä 3 800 k-m².
Asemakaavan muutos täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja luo edellytykset satamaalueen kehittämiselle.

5.2

Vaikutukset luonnonympäristöön
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön.
Kaavaluonnoksessa on voimassa olevan asemakaavan mukaiset määräykset koskien pohjavesien
suojelua (pv, pv-s ja pv-es). Asemakaavamääräysten mukaan alueella syntyvät hulevedet tulee
ensisijaisesti käsitellä tonteilla. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää selvitys hulevesien
käsittelystä tontilla.
Alueelta ei kesällä 2016 tehdyn luontoselvityksen perustella löydy sellaisia luontoarvoja, joita
olisi tarpeen ottaa huomioon asemakaavassa.

5.3

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan muutoksella on kohtalaiset vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.
Alueelle on osoitettu yksi uusi asuinkerrostalojen korttelialue sekä yksi uusi erillispientalojen
korttelialue, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 1 800 k-m². Uusi kerrostalokortteli tulee
näkymään maisemassa erityisesti Laivarannantiellä liikkujille sekä satamapalveluja käyttäville.
Uusi erillispientalojen korttelialue tulee näkymään erityisesti Päijänteellä liikkujille alueen
rantamaisemassa.
Mainiemen sahan toimitila-, matkailu- ja asuinrakennusten korttelialueiden (KTY)
suojelumerkintöjä on tarkistettu. Voimassa olevassa asemakaavassa saharakennus ja höyläämö
on osoitettu historiallisesti arvokkaina rakennuksina, joita ei saa purkaa, ennen kuin tilalle
tulevalle vastaavalle uudisrakennukselle on saatu rakennuslupa (sr-1). Voimalaitos on osoitettu
säilytettävänä rakennuksena tai rakenteena, jota ei saa purkaa (sr). Kaavaluonnoksessa ei ole
osoitettu erillisiä rakennuskohtaisia suojelumerkintöjä, vaan molempien kortteleiden ympäristö
säilytetään (/s). ”Alueen maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö tulee
ominaispiirteiden osalta säilyttää. Rakentamis-, korjaus ja muutostyöt eivät saa heikentää alueen
kulttuurihistoriallisia arvoja. Sahatoimintaan liittyvien rakennusten korjaus- ja
muutostoimenpiteissä tulee lähtökohtana olla rakennuksen rakennushistorialliset arvot. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa kulttuuriympäristöön rakennuksen massoitteluratkaisun,
julkisivujen jäsentelyn ja värityksen osalta. Piha-alueiden jäsentelystä ja istutuksista tulee
rakennusluvan yhteydessä esittää pihasuunnitelma.”
Caravan-alueen rakennusoikeutta on nostettu 2 000 k-m²:n verran. Tämä muutos tulee
näkymään Päijänteellä liikkujille.
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5.4

Vaikutukset asumiseen ja sosiaaliseen ympäristöön
Asemakaavan muutoksella on vähäisiä vaikutuksia asumiseen ja sosiaaliseen ympäristöön.
Kaava-alueelle osoitetaan kaksi uutta asuinkorttelia (AK ja AO), joiden vakinaisen asutuksen
voidaan olettaa monipuolistavan alueen käyttäjäkuntaa, joka tällä hetkellä koostuu pääosin lomaasukkaista.

5.5

Vaikutukset virkistykseen
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia virkistykseen.
Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna virkistysalueiden määrä hieman vähenee
nykyisestä. Laivarannantien varrella uusi asuinkerrostalojen korttelialue pienentää sen
pohjoispuolella olevaa VL-aluetta 1 403 m²:n verran. Vastaavasti Mainiemen sahan eteläpuolella
voimassa olevan asemakaavan mukainen VL-alue on laajentunut pohjoiseen uuden AO-korttelin
suuntaan noin 1 100 m²:n verran. Näin ollen lähivirkistysalueiden määrä vähenee voimassa
olevasta asemakaavasta ainoastaan noin 300 m²:n verran.

5.6

Liikenteelliset vaikutukset
Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteeseen.
Uusien asuinkerrostalojen korttelialueen ja erillispientalojen korttelialueiden liikennemäärät eivät
merkittävästi lisää alueen kokonaisliikennemäärää.
Voimassa olevassa asemakaavassa yleisten pysäköintialueiden kokonaispinta-ala on 10 687 m².
Kaavaluonnoksessa yleistä pysäköintialuetta on yhteensä 10 215 m². Pysäköintialueiden määrä
siis hieman vähenee nykyisestä.

30

6.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman.
Telian kuparikaapeleiden läheisyydessä tulee noudattaa varovaisuutta mahdollisten
maanrakennustöiden aikana ja tilata tarvittaessa kaapelinäyttö. Lisäksi Telialle on ilmoitettava
vähintään 14 viikkoa etukäteen, mikäli suunnitelma-alueelle tehdään myöhemmin rakennustöitä,
jotka edellyttävät kaapelien siirtoja.

6.2

Toteutuksen seuranta
Asemakaavan muutoksen toteutusta seurataan rakennuslupamenettelyn yhteydessä.
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